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Geachte certificaathouder,
Via deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de wijziging in het platform van de handel
in certificaten van de Vereniging HZPC. Per eerstvolgende beursdag, die plaatsvindt in
november 2019, maakt HZPC gebruik van het Captin Trading Platform.
MyLeo
Tot op heden vond de handel in certificaten van de Vereniging HZPC plaats op de online
omgeving van ‘MyLeo’. Het handelsplatform MyLeo is onderdeel van ING. Per 1 juli biedt ING
deze dienst niet meer aan. HZPC brengt de certificaten daarom bij een ander solide platform
onder.
De voorbereidingen voor dit nieuwe platform zijn in volle gang en na verwachting kunt u eind
september hierop inloggen. Dit betekent dat u enkele maanden geen inzage heeft in uw
account. ING informeert u binnenkort schriftelijk over het aantal certificaten dat u op dit moment
bezit.
Captin
Na zorgvuldige overweging, heeft HZPC gekozen om gebruik te maken van het Captin Trading
Platform. Captin is zeer ervaren met certificaathandel en is een betrouwbare partner. Captin
is onder andere al partner van ForFarmers, Agrifirm en Farmel.
Captin is een financiële dienstverlener die opereert onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).
Via het handelsplatform van Captin kunnen beleggers handelen in niet-beursgenoteerde
bedrijven. Daarnaast ondersteunt Captin ondernemingen met de implementatie en de
administratie van participatieregelingen voor medewerkers. Mocht u vragen hebben aan
Captin dan kunt u deze stellen door een e-mail te versturen naar info@captin.nl of te bellen
met +31 (0)20 854 65 00.
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Meer informatie
Wij informeren u binnenkort over de werking van het Captin handelsplatform. Deze brief, en
toekomstig gedeelde informatie, kunt u terugvinden op www.hzpc.nl/vereniginghzpc.
Daarnaast kunt u voor vragen met betrekking tot de overgang naar Captin contact opnemen
met Rudolf Visser op telefoonnummer +31 (0)513 48 98 88. Voor inhoudelijke vragen
aangaande certificaten kunt u contact opnemen met Sharon Riedstra via het e-mailadres
certificaten@hzpc.nl of op telefoonnummer +31 (0)513 48 99 10.

Hoogachtend,
Bestuur Vereniging HZPC
J.J.M. van der Heijden, voorzitter
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